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WN¢TRZA DWORU Z DROGINI – UTRACONE I ODZYSKANE

realizacjeHenryka Haduch,   Andrzej Siwek
Muzeum ‒ Nadwiślański Park 
Etnograficzny w Wygiezłowie 
i Zamek Lipowiec 

Âmia∏o mo˝na sformu∏owaç tez´, ˝e dwór polski
jest niewàtpliwie jednym z najwi´kszych feno-

menów naszych dziejów. Niezale˝nie od tego, czy
mówimy o politycznej historii Polski, historii gos-
podarczej czy o historii kultury, dwór jako „insty-
tucja” ˝ycia spo∏ecznego zajmuje tu poczesne miej-
sce. Jest punktem odniesienia i osià dyskusji, b´-
dàcej de facto dyskusjà o rozumieniu polskiej 
historii1. W ciàgu ostatnich dwóch stuleci by∏ glo-
ryfikowany i mitologizowany, osàdzany i pot´pia-
ny, by∏ inspiracjà literackà i exemplum w „czar-
nej” propagandzie politycznej. DziÊ odchodzi
ostatnie ju˝ pokolenie, w którego ˝yciu ów polski
dwór odgrywa∏ istotnà rol´. Tradycja zosta∏a 

przerwana, struktura unicestwiona. Tym wi´ksze-
go znaczenia nabiera dokumentacja oraz prezen-
tacja dworu polskiego w formie zarówno nauko-
wej, jak i popularnej. O ile kszta∏t architektonicz-
ny zabudowaƒ dworskich, zmieniajàcy si´ na
przestrzeni wieków, jest opisany stosunkowo do-
k∏adnie2, o tyle wn´trza wcià˝ czekajà na kom-
pleksowe opracowanie. O tym, ˝e nie jest to za-
danie ∏atwe, Êwiadczà wypowiedzi muzealników
zaanga˝owanych w tworzenie ekspozycji wn´trz
dworskich w muzeach typu skansenowskiego3. 
W takiej sytuacji znaczenia nabiera nawet przy-
czynkarska dokumentacja konkretnych obiektów,
konkretnych wn´trz.

Regionalny Ośrodek Badań
i Dokumentacji Zabytków 
w Krakowie

1. Dwór z Drogini w NadwiÊlaƒskim Parku Etnograficznym w Wygie∏zowie, stan z 2006 r., podczas prac rekonstrukcyjnych. W tle
zamkowe wzgórze z widocznà wie˝à zamku Lipowiec. Fot. P. Bujakiewicz.
1. Manor house from Droginia in the Vistula Ethnographic Park in Wygie∏zow in 2006 durig the reconstruction. In the background:
Castle Hill with a visible tower of Lipowiec Castle. Photo: P. Bujakiewicz.
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Dwór z Drogini, wsi po∏o˝onej nieopodal MyÊ-
lenic, w dolinie Raby, w malowniczym otoczeniu
pogórzaƒskiego krajobrazu, nie wyró˝nia si´
wÊród polskich rezydencji wiejskich cechami
szczególnymi. Ta typowoÊç przemawia na jego ko-
rzyÊç, mo˝e on bowiem pos∏u˝yç jako przyk∏ad
siedziby Êredniozamo˝nego ziemiaƒstwa z XIX 
i 1. po∏. XX w. Burzliwe losy powojenne obiektu,
walka o jego ocalenie i odtworzenie, sà dodatko-
wym przyczynkiem do epopei dworu polskiego, 
a zarazem ilustrujà z∏o˝onoÊç problematyki kon-
serwatorskiej zwiàzanej z tego typu zabytkami.

Drogiƒski dwór by∏ ju˝ przedmiotem opraco-
waƒ naukowych. O zabytku pisali Kazimiera Ku-
trzebianka, Marian Kornecki, Andrzej Siwek i Bar-
bara Sanocka. Opisane zosta∏y dzieje rezydencji
oraz jej architektura4. Przedmiotem odr´bnego opra-
cowania by∏ park dworski5. Osobny artyku∏ po-
Êwi´cono tak˝e drogiƒskiej Êwiàtyni6. Dzieje wsi oraz
dzieje rodów nià w∏adajàcych obszernie i wnikliwie
omówi∏ Aleksander Mysiƒski w monografii parafii7.
Odnalezione êród∏a, dajàce wyobra˝enie o wn´-
trzach dworu u progu XX w., jak równie˝ potrze-
ba odpowiedniej aran˝acji ekspozycji wn´trz dwor-
skich po odtworzeniu budynku w NadwiÊlaƒskim
Parku Etnograficznym w Wygie∏zowie, uzasadniajà
podj´cie tematu drogiƒskiej rezydencji raz jeszcze. 

Budynek ulega∏ w ciàgu wieków zmianom, roz-
budowie i destrukcji. Zwiàzany by∏ z przedsta-
wicielami czterech rodów szlacheckich – Jorda-
nów, Brzechwów, Dàbskich i Bzowskich. O dworze
Jordanów z XVI-XVII w. nie wiemy nic. Dwór

Brzechwów z 2. po∏. XVII w. udokumentowany jest
w stanie cz´Êciowej dewastacji, w jakiej znalaz∏ si´
w poczàtkach XVIII w.8 Drewniany, barokowy
dwór Adama Jordana, wzniesiony w 1730 r.,
przetrwa∏ w zr´bie Êcian do XX w. Wiek XIX i XX,
okres w∏adania drogiƒskimi dobrami przez Dàb-
skich (po 1760-ok. 1866) i Bzowskich (ok. 1866-
1945), to czas etapowej rozbudowy i modernizacji
rezydencji (il. 3). Lata powojenne przynios∏y bez-
myÊlnà eksploatacj´ i doraêne próby adaptacji bu-
dynku na potrzeby ró˝nych u˝ytkowników. Stan
ten dobrze oddaje zdanie z protoko∏u komisji kon-
serwatorskiej z 1954 r.: „stwierdza si´, ˝e dotych-
czasowy u˝ytkownik (Gminna Spó∏dzielnia Samo-
pomoc Ch∏opska – przyp. aut.) nie uczyni∏ najbar-
dziej elementarnej konserwacji dla zabezpieczenia
majàtku”9. Kres istnienia dworu nastàpi∏ w roku
1985. W zwiàzku z budowà dobczyckiego zbiorni-
ka wodnego budynek uleg∏ rozbiórce. Elementy
konstrukcyjne i detale wyposa˝enia zosta∏y do-
raênie zabezpieczone i z∏o˝one w pobliskich Osie-
czanach, gdzie na terenie miejscowego zak∏adu
produkcyjnego „Unitra”, dwór mia∏ byç odtworzo-
ny i adaptowany na oÊrodek recepcyjny10. Krach go-
spodarczy koƒca lat 80. ub.w. plany te uczyni∏ nie-
realnymi. W roku 1996 Muzeum w Chrzanowie do-
kona∏o zakupu dworu z Drogini z zamiarem jego
odbudowy w NadwiÊlaƒskim Parku Etnograficz-
nym w Wygie∏zowie. Pod poj´ciem dworu skrywa-
∏y si´ wówczas luêne, drewniane elementy kon-
strukcyjne Êcian i stropów, stolarka okienna i drzwio-
wa oraz kamienny portyk filarowo-kolumnowy 

2. Wn´trze drewniane-
go koÊcio∏a w Drogini,
rokokowy wystrój Êcian,
zapewne analogia do
dworskich boazerii.
Pocztówka z ok. 1910 r.
2. Interior of a wooden
church in Droginia, with
Rococo walls probably
designed as an analogy
to the manorial panel-
ling. Postcard from
about 1910. 
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i malowane kafle piecowe. Translokacja tego
obiektu by∏a odmienna od wszystkich dotychcza-
sowych, gdy˝ dwór drogiƒski ju˝ nie sta∏, lecz, roz-
∏o˝ony na cz´Êci, le˝a∏, sponiewierany przez dziejo-
we kataklizmy. Elementy dworu po przeniesieniu
do NadwiÊlaƒskiego Parku Etnograficznego zakon-
serwowano i z∏o˝ono pod wiatà oraz w zaimprowi-
zowanych magazynach, we wn´trzach zabytkowych
stodó∏ i wozówek. Od tej pory dyrektor Muzeum 
w Chrzanowie, Jerzy Motyka, inicjator pomys∏u,
rozpoczà∏ heroicznà walk´ o pozyskanie pieni´dzy
na odbudow´ obiektu. Powodzenie tego przedsi´-
wzi´cia zale˝a∏o w znacznym stopniu od marke-
tingowych umiej´tnoÊci dyrektora, niestrudzonego 
w poszukiwaniu skutecznych sprzymierzeƒców.

Kalendarium wykonanych prac prezentuje si´
imponujàco. W 1999 r. muzeum naby∏o na w∏as-
noÊç dodatkowy hektar ziemi, przeznaczony pod
odbudow´ dworu. Nast´pnym krokiem by∏o wyko-
nanie dokumentacji „Rekonstrukcja dworu z Dro-
gini w NPE w Wygie∏zowie”11. W 2001 r. przystà-
piono do prac ziemnych i monta˝owych. Po kilku

kolejnych latach budynek stanà∏ w stanie suro-
wym. Od roku 2005 trwa∏y roboty wykoƒczeniowe
we wn´trzu i przy elewacjach. W lutym 2006 r.
dwór zosta∏ zaprezentowany przedstawicielom
w∏adz samorzàdowych wszystkich szczebli, którzy 
w dziele ratowania zabytku okazali finansowà
pomoc (il. 1). Ostatecznie wn´trza udost´pniono 
publicznoÊci podczas Ma∏opolskich Dni Dziedzic-
twa Kulturowego, które odby∏y si´ 20 i 21 maja 
2006 r. Pe∏nà realizacj´ ekspozycji muzealnej 
i przygotowanie obiektu do zadaƒ komercyjnych
osiàgni´to w 2007 r. Wyposa˝enie dworu nadal
jest sukcesywnie uzupe∏niane i wzbogacane.

Przeznaczenie dworu na cele muzealne po-
ciàgn´∏o za sobà koniecznoÊç stworzenia w nim od-
powiedniej ekspozycji. O historycznych wn´trzach
drogiƒskich wiemy niewiele. Inwentarz z 1719 r.
wspomina wprawdzie o pomieszczeniach podupad-
∏ego dworu Brzechwów, jednak relacja jest zbyt
ogólna. Obok kilku sto∏ów, krzese∏ i mnogoÊci
sprz´tów gospodarczych odnotowano, ˝e „...innych
gratów jest kupa, które si´ na nic nie zdadzà”.

3. Dwór w Drogini, stan przed 1939 r. Fot. arch.
3. Manor house in Droginia, state prior to 1939. Photo: archive.
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Wspomniano drzwi „taflowane” czarne i czerwone
oraz „drzwi drewniane”. Z cennych elementów
wyposa˝enia dostrze˝ono dziewi´ç obrazów
umieszczonych na Êcianach trzech pomieszczeƒ.
Wszystkie o tematyce religijnej, w ozdobnych ra-
mach. W dyspozycji wn´trz wyró˝niono sieƒ,
„Wielkà Izb´ Sto∏owà”, oko∏o siedmiu pokoi, bi-
bliotek´, apteczk´, spi˝arni´ oraz dwie komory bez
okien. Piwnica pod cz´Êcià dworu oraz poddasze 
z izdebkà w szczycie ganku dope∏nia∏y funkcjonal-
ny uk∏ad pomieszczeƒ12. Mo˝na przypuszczaç, ˝e
dwór powsta∏y w 1730 r., rezydencja Adama Jor-
dana, przewy˝sza∏ okaza∏oÊcià i jakoÊcià artysty-
cznà starszà budowl´ z czasu Brzechwów. Z Ada-
mem Jordanem nale˝y ∏àczyç rokokowe detale wy-
stroju dworu, wspominane w Katalogu zabytków
sztuki – boazeri´ w jednym z pomieszczeƒ i troje
drzwi oraz znany z fotografii rokokowy piec ka-
flowy13. Sà to jedyne odnalezione dotàd dane od-
noszàce si´ do wyposa˝enia dworu z tego okresu.
Mo˝na przypuszczaç, ˝e wn´trza by∏y utrzymane 
w jednolitym stylu i mog∏y przedstawiaç si´ doÊç
bogato. Tez´ t´ mogà potwierdzaç dwie ilustracje
przedstawiajàce wn´trze spalonego w 1908 r.
drewnianego koÊcio∏a w Drogini, fundowanego
przez Adama Jordana14. Na fotografii publikowanej
przez A. Mysiƒskiego15 oraz na niepublikowanej

pocztówce ze zbiorów dawnych w∏aÊcicieli dworu
widoczne sà elementy wystroju rokokowego Êwià-
tyni (il. 2). Widzimy tam odnotowane ju˝ przez
Ludwika Puszeta „urzàdzenie wn´trz starannie i wy-
kwintnie w stylu rokoko rzeêbione”16. Mo˝na po-
dejrzewaç, ˝e jeÊli nie podzia∏ pilastrowy z bel-
kowaniem, to przynajmniej rokokowe, delikatnie
rzeêbione ramy p∏ycin dekoracyjnych mog∏y
znaleêç zastosowanie równie˝ w urzàdzeniu wn´trz
dworskich. Udzia∏ tego samego zespo∏u wykonaw-
ców w tworzeniu wn´trz dworu i koÊcio∏a wydaje
si´ mocno prawdopodobny.

Nie wiadomo te˝, jak wyglàda∏y pomieszcze-
nia dworu XIX-wiecznego. Brak na ten temat
êróde∏. Nieliczne fotografie wn´trz dworskich,
przechowane w zbiorach sukcesorów ostatnich
w∏aÊcicieli dóbr drogiƒskich, pochodzà dopiero 
z 1. çw. XX w. i z lat przed 1939 r. Na podstawie
ustnych relacji odtworzony zosta∏ uk∏ad funkcjo-
nalny pomieszczeƒ17. W trakcie frontowym znaj-
dowa∏y si´: sieƒ, przedpokój, salon i pokój bilar-
dowy oraz po przeciwnej stronie sieni kancelaria,
gabinet, pokój pana domu, pokój pani domu oraz
pokój werandowy zwiàzany z otwartà na ogród
zewn´trznà werandà. W trakcie tylnym odnotowa-
no: kredens, jadalni´, bibliotek´ oraz wydzielony
pokoik goÊcinny (ze wzmiankowanà w literaturze

4. Dwór w Drogini, po-
kój bilardowy, stan
przed 1939 r. Fot. arch.
4. Manor house in
Droginia, snooker room,
state prior to 1939.
Photo: archive.
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boazerià rokokowà). Po przeciwleg∏ej stronie sieni
znajdowa∏y si´: pralnia, garderoba, s∏u˝bówka
oraz sanitariaty i klatka schodowa na pi´terko.
Funkcje nie musia∏y byç stabilne, a up∏yw czasu
jeszcze je zaciera. Wed∏ug innej relacji w trakcie
tylnym znajdowa∏a si´ kaplica, a obok kancelarii
mieÊci∏y si´ pokoje dziadka i babci. W tej wersji
pokój pana domu lokowany by∏ na pi´trze. Na
fotografiach widzimy fragmenty pokoju bilar-
dowego (il, 4), salonu, gabinetu, pokoju pana
domu oraz werandy (il. 5). Z dawnej ikonografii
wy∏ania si´ obraz wn´trz nieprzepe∏nionych, urzà-
dzonych eklektycznie, z wykorzystaniem elementów
z ró˝nych epok i stylów. Amfiladowy uk∏ad po-
mieszczeƒ, jednolite w ca∏ym domu posadzki drew-
niane – parkiet w „jode∏k´” – oraz p∏ycinowe drzwi
i Êciany malowane na mocny, ciemny kolor, kon-
trastujàcy z bia∏ymi sufitami tworzy∏y ramy
wn´trz. Drzwi by∏y malowane na bia∏o i na kolor
ciemny (bràzowy?). Na Êcianach widoczne sà 

poziome szlaki, oddzielajàce Êcian´ od partii sufi-
towej. Bogactwem dekoracji wyró˝nia∏ si´ salon, 
w którym dostrzegamy lamperi´ podkreÊlonà ciem-
niejszà linià oraz znajdujàcy si´ powy˝ej poziomy
fryz z motywem meandra. Nad drzwiami widoczne
sà zarysy malowanych supraport – p∏ycin dekora-
cyjnych. Utrwalone na zdj´ciach fragmenty wy-
posa˝enia salonu to jeden z portretów w bogatej
ramie zdobionej plastycznym ornamentem kwia-
towym, niewielki okràg∏y intarsjowany stolik bie-
dermeierowski oraz fotel z kanapà obite wzorzystà
tapicerkà. Wn´trze oÊwietla∏ wiszàcy Êwiecznik. 
W pokoju bilardowym wi´kszoÊç miejsca zajmowa∏
masywny stó∏ bilardowy wsparty na czterech
tralkowych nogach. Na Êcianach wisia∏y portrety 
o ró˝nych formatach. Wyposa˝enie dope∏nia∏y
∏adne krzes∏a w stylu biedermeier, taka˝ kanapka 
i stolik prostokàtny. W naro˝niku znajdowa∏ si´
trudny do identyfikacji stylowej kàtowy kredensik.
Pokój oÊwietla∏y lampy naftowe – wiszàca i stojàca,

5. Dwór w Drogini, amfilada pokoi, stan przed 1939 r. Fot. arch.
5. Manor house in Droginia, enfilade of rooms, state prior to 1939. Photo: archive.
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a dekorowa∏ go bukiet suchych kwiatów w stojà-
cym na stoliku przy kanapie porcelanowym wa-
zonie. W gabinecie królowa∏y ci´˝kie fotele klubowe
w typie angielskim obite skórà. Zdj´cie utrwali∏o
ponadto komod´, stolik i krzes∏o biedermeierow-
skie oraz wiele bibelotów i drobnych akcesoriów.
WÊród nich wyró˝niajà si´ metalowe (zapewne
srebrne) Êwieczniki pi´cio- i jednoÊwiecowe, zegar
kominkowy na marmurowych kolumienkach oraz
przybory pisarskie. Na Êcianie wisia∏a para repre-
zentacyjnych portretów pani i pana domu z pocz.
XX w. W pokoju pana domu dostrzegamy par´
portretów popiersiowych z XIX w., kobierzec w ty-
pie wschodnim zawieszony na Êcianie oraz komplet
mebli z czworobocznym stolikiem, neobarokowym,
tapicerowanym fotelem i fotelikiem typu thoneto-
wskiego. Widaç te˝ fragment ∏ó˝ka z drewnia nym
„przodem”, z p∏ycinà i ga∏kami. Stolik, zarzucony
ksià˝kami i dokumentami, nakryty jest lnianà lub
we∏nianà serwetà z geometrycznym wzorem i buj-
nymi fr´dzlami. Na zdj´ciach z werandy i ganku
widoczne sà meble ogrodowe, wyplatane z wikliny
oraz krzes∏a i foteliki Michaela Thoneta. Wokó∏
dworu znajdowa∏y si´, rozmieszczone w licznych
czworobocznych drewnianych donicach, roÊliny
egzotyczne. Rozpoznajemy wÊród nich agawy, juki,
krzewy figowca oraz prawdopodobnie rododendro-
ny. Dla przechowywania owego bogactwa roÊlin 
w sezonie zimowym s∏u˝y∏a umieszczona nieopo-
dal dworu, w malowniczym sàsiedztwie stawu-ka-
na∏u ogrodowego, cieplarnia. Tak wi´c ze skrom-
nych przekazów ikonograficznych wy∏ania si´ dwór,
którego pomieszczenia urzàdzone sà skromnie
i elegancko, bez prze∏adowania sprz´tami i bibe-
lotami, co by∏o w∏aÊciwe dla niektórych wn´trz
mieszczaƒskich tej epoki. Widoczna jest dba∏oÊç 
o wygod´ i estetyk´, przy pewnej dozie dowolnoÊci 
w doborze wyposa˝enia. Nie ma wn´trz z jednoli-
tym garniturem mebli, nie ma „muzealnego” na-
gromadzenia antyków. Liczne portrety przedsta-
wiajà cz∏onków rodziny. ReprezentacyjnoÊç ogra-
niczona jest do skali kameralnej, na miar´ domu
rodzinnego.

Wszystko to zosta∏o bezpowrotnie zniszczone 
w 1945 r., gdy dwór zosta∏ wyw∏aszczony na 
rzecz skarbu paƒstwa i przekazany w u˝ytkowanie
Gminnej Spó∏dzielni „Samopomoc Ch∏opska”.
Cz´Êç inwentarza uda∏o si´ uratowaç rodzinie w∏a-
Êcicieli, cz´Êç natomiast uleg∏a zniszczeniu i roz-
proszeniu. Wn´trza dworskie s∏u˝y∏y ró˝nym celom,
m.in. jako magazyn nawozów, sala zebraƒ, sklep 
i szko∏a. Na fotografiach z okresu powojennego wi-

daç salon przystosowany do zebraƒ wiejskich, z za-
wieszonym w centralnym miejscu portretem towa-
rzysza Bieruta. Niestety, dwór z Drogini podzieli∏ los
innych tego typu obiektów. Jak wykaza∏y badania
zwiàzane z dokumentowaniem strat dziedzictwa
kulturowego Polski w czasie II wojny Êwiatowej
prowadzone pod egidà Ministerstwa Kultury, z ini-
cjatywy Pe∏nomocnika Rzàdu do spraw Polskiego
Dziedzictwa Kulturowego za Granicà, wi´kszoÊç
tzw. kolekcji dworskich zosta∏a rozproszona i znisz-
czona po przejÊciu frontu i w latach powojennych18.
Polityczna decyzja o eliminacji z ˝ycia paƒstwo-
wego warstwy ziemiaƒskiej, po∏àczona z niew∏aÊci-
wà organizacjà zabezpieczania „mienia podwor-
skiego”, spowodowa∏a niepowetowane straty w za-
sobach zabytków ruchomych. Co gorsza, w wielu
przypadkach elementy wyposa˝enia dworów, cz´-
sto o istotnej wartoÊci artystycznej i historycznej,
nie tyle zmienia∏y w∏aÊcicieli, ile ulega∏y dewa-
stacji i unicestwieniu w r´kach nowych u˝ytkow-
ników. Przerwana ciàg∏oÊç dworskiej tradycji zmu-
sza obecnie do tworzenia rekonstrukcji i muzeal-
nych aran˝acji, jako sposobu na wype∏nienie luki 
w pami´ci zbiorowej i utrwalenie obrazu codzien-
nego ˝ycia ziemiaƒstwa w naszym kraju. Nie zapo-
minajàc o ryzyku, które niesie za sobà wspó∏czesna
kreacja retrospektywna takiego wn´trza, trzeba
stwierdziç, ˝e jest to intrygujàce wyzwanie zarówno
dla muzealnika, jak i dla konserwatora19.

Wn´trze dworu odtworzonego w NadwiÊlaƒ-
skim Parku Etnograficznym w Wygie∏zowie zacho-
wuje podstawowe cechy pierwowzoru: dwutrakto-
woÊç, amfiladowy uk∏ad pomieszczeƒ. Osià wn´trza
jest sieƒ, która rozdziela w poprzek traktu prze-
strzeƒ dworu na dwie symetryczne cz´Êci.
Przelotowa sieƒ, przedzielona Êcianà wzd∏u˝ trak-
tu, tworzy dwa pomieszczenia, przez które prze-
biega g∏ówny ciàg komunikacyjny. WejÊcie g∏ówne
do dworu prowadzi przez portyk. Tu˝ za nim znaj-
duje si´ reprezentacyjna sieƒ z typowym dla pol-
skich dworów wystrojem myÊliwskim. Jej Êciany
zosta∏y udekorowane trofeami ∏owieckimi przez
cz∏onków Ko∏a ¸owieckiego z Chrzanowa. Docelowo
ekspozycja ptaków i zwierzàt ∏ownych b´dzie pod
opiekà Ko∏a, odbywajàcego tu raz w miesiàcu
swoje spotkania. Sta∏à dekoracjà sieni sà naro˝ne
kominki murowane, tynkowane, bielone, wzoro-
wane na kominkach drogiƒskich znanych z powo-
jennej ikonografii. Tylnej cz´Êci sieni przypisano
funkcj´ szatni, zachowujàc w tym wn´trzu wystrój
charakterystyczny dla kredensu, pomieszczenia
s∏u˝àcego do przechowywania zastawy i bielizny
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sto∏owej oraz do czynnoÊci koƒczàcych przygoto-
wywanie posi∏ków przed wniesieniem do jadalni.
Pojedyncze zabytkowe meble (kredens, lustro) s∏u-
˝à celom praktycznym oraz wprowadzajà w klimat
dworskiego wn´trza, stanowiàc przedsmak mu-
zealnej ekspozycji.

Zgodnie z koncepcjà zagospodarowania wn´trze
dworu przyporzàdkowano dwóm odr´bnym pro-
gramom. Linia podzia∏u pomi´dzy cz´Êcià muze-
alnà a funkcjonalnà przebiega przez sieƒ (il. 6).

Do realizacji celów komercyjnych przeznaczo-
no dwie sale umieszczone w cz´Êci dworu zaadap-
towanej do nowych zadaƒ: jadalni´ i sal´ muzycz-
nà z zapleczem cateringowym. Sà to du˝e, prze-
stronne pomieszczenia, które uzyskano kosztem
likwidacji wewn´trznych podzia∏ów. Równie˝ dwie
dawniej istniejàce mniejsze klatki schodowe zastà-
piono jednà, umieszczonà centralnie przy sieni.
Modernizacj´ przeprowadzono tak˝e w szczyto-
wych partiach poddasza, urzàdzajàc tam pokoje
goÊcinne z ∏azienkami. Pomieszczenia obj´te pro-
gramem funkcjonalnym otrzyma∏y stylizowany

wystrój, nawiàzujàcy do zabytkowego charakteru
obiektu. B´dà one wykorzystywane do dzia∏alnoÊ-
ci statutowej muzeum, a tak˝e do organizowania
konferencji i koncertów. W ofercie proponuje si´
równie˝ ró˝ne formy spotkaƒ towarzyskich, zawo-
dowych i rodzinnych. Wn´trze tej cz´Êci dworu 
zachowuje surowy, drewniany zràb Êcian. Podzia∏
pomi´dzy salami przebiega wzd∏u˝ traktu. W sali
muzycznej b´dà si´ odbywaç koncerty fortepia-
nowe w ramach Mi´dzynarodowego Festiwalu Mu-
zyki Kameralnej i Organowej, które do tej pory,
przez 15 lat, by∏y organizowane w zabytkowym
koÊciele w skansenie.

W sali tej znalaz∏a si´ ekspozycja uzupe∏niajàca
obraz wn´trz dworskich, na którà sk∏adajà si´
reprodukcje starych fotografii z archiwum rodziny
Bzowskich, zrekonstruowana tablica z drzewem
genealogicznym oraz plan zagospodarowania
wn´trz dworu przed rokiem 1945. Towarzyszy jej
wystawa zdj´ç aktualnego stanu dworów z regionu
podkrakowskiego, utrwalonych obiektywem przez
Karola Mroziewskiego.

6. Dwór z Drogini, ekspozycja wn´trz, widok z sieni na muzealnà cz´Êç we frontowym trakcie dworu. Fot. P. Bujakiewicz.
6. Manor house from Droginia, exposition of the interiors, view from the hallway of the museum part in the front. Photo: 
P. Bujakiewicz.
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7. Dwór z Drogini, ekspozycja wn´trz, pokój pani urzàdzony w stylu Ludwika Filipa. Fot. P. Bujakiewicz.
7. Manor house from Droginia, exposition of the interiors, room of the lady of the house arranged in the Louis Philippe style. Photo:
P. Bujakiewicz.

Cz´Êç muzealna zajmuje pi´ç sal (z lewej stro-
ny sieni) z wiernie odtworzonym podzia∏em wn´trz.
W odró˝nieniu od reszty dworu Êciany sà tu tyn-
kowane i malowane w kolorach zbli˝onych do ko-
loru pieców. W salach tych b´dzie prezentowane
wn´trze mieszkalne zamo˝nej rodziny ziemiaƒ-
skiej z okresu od po∏owy XIX w. do 1945 r., kiedy
to drogiƒski dwór by∏ zamieszkany przez rodzin´
Bzowskich. Poczàtek drogiƒskiej linii Bzowskich
da∏ Kazimierz, uczestnik wojen napoleoƒskich. 
Od tej pory dwór by∏ przekazywany z ojca na naj-
starszego syna i s∏u˝y∏ za rodowà siedzib´ przez
prawie 100 lat. WielkoÊç majàtku – ponad 1000
ha – i dochody z gospodarki, w tym ze sprzeda˝y
drewna z w∏asnych lasów, plasowa∏y rodzin´
Bzowskich w gronie zamo˝nych w∏aÊcicieli ziem-
skich. Dla trzech pokoleƒ kolejnych sukcesorów

Droginia by∏a nie tylko domem rodzinnym, ale 
i centrum zarzàdzania gospodarkà o profilu rolni-
czo-leÊnym20.

Przy opracowywaniu za∏o˝eƒ scenariusza sta∏ej
ekspozycji wn´trz dworskich dzieje rodziny Bzow-
skich sta∏y si´ punktem odniesienia. NakreÊli∏y kie-
runek poszukiwaƒ materia∏ów êród∏owych i ekspo-
natów. Najbardziej owocne by∏o nawiàzanie kon-
taktu z najstarszà z ˝yjàcych potomków ostatniego
w∏aÊciciela dworu, panià Teresà Skar˝yƒskà, która
jako dziecko przebywa∏a we dworze dziadka na
wakacjach oraz sp´dzi∏a tu 5-letni okres okupacji.
Rozmowy z nià, zapami´tane przez nià i utrwa-
lone w zapisie inwentaryzacyjnym wyposa˝enie 
dworu, a tak˝e zachowana korespondencja by-
∏y cennym êród∏em informacji o dworze i jego 
mieszkaƒcach21.
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Ogromnà wartoÊç poznawczà majà te˝ stare

fotografie z rodzinnego archiwum. Dostarczy∏y 
one wiarygodnego materia∏u ikonograficznego.
Wyeksponowane w ramkach, pozwolà zwiedzajà-
cym poznaç dawnych mieszkaƒców dworu.

Dawne wyposa˝enie przymusowo opuszczo-
nej rezydencji uleg∏o po 1945 r. unicestwieniu.
Pojedyncze meble czy obrazy przechowywane przez
cz∏onków rodziny jako cenne pamiàtki pozostajà
poza naszym zasi´giem. Nie przynios∏y rezultatu
poszukiwania w miejscu dawnej lokalizacji dworu.
W tym stanie rzeczy eksponaty gromadzone sà po-
przez zakupy w antykwariatach oraz od osób pry-
watnych, b´dàcych w posiadaniu „paƒskich mebli”,
które po 1945 r., kiedy to mienie podworskie by∏o
selekcjonowane przez odpowiednie urz´dy na
potrzeby muzealne, trafi∏y w ich r´ce jako odrzuty.

Ekspozycja muzealna ogranicza si´ do ukaza-
nia najwa˝niejszych funkcji dworu jako domu
mieszkalnego wielopokoleniowej rodziny i centrum
zarzàdzania majàtkiem. Zaprezentowano salon,
gabinet pana, pokój pani, pokój ciotki rezydentki

oraz sypialni´ rodziców i ma∏ych dzieci. Przy
braku autentycznego wyposa˝enia, urzàdzenie
wn´trz zaprojektowano w dawnym stylu drogiƒ-
skiej rezydencji, posi∏kujàc si´ tak˝e i innymi, ty-
powymi dla dworów rozwiàzaniami. Salon urzà-
dzony zosta∏ w stylu biedermeier, pokój pani – 
w stylu Ludwika Filipa (il. 7), gabinet pana – 
w sposób charakterystyczny dla dwudziestolecia
mi´dzywojennego, pozosta∏e pomieszczenia nato-
miast majà wystrój eklektyczny. 

Sta∏ym elementem wyposa˝enia sà cztery piece
kaflowe. Trzy z nich zbudowano z kafli malowa-
nych, pochodzàcych z drogiƒskiego dworu, dato-
wanych na poczàtek XX w., ze wskazaniem na rok
1908, kiedy to we dworze przeprowadzono grun-
towny remont. Sà to piece o ró˝nych kolorach t∏a:
zielonym, kremowym, pomaraƒczowym. Kafle
zdobione sà malowid∏ami o zró˝nicowanych mo-
tywach roÊlinno-geometrycznych. Na dwóch pie-
cach o kremowym i pomaraƒczowym tle, na kilku

8. Dwór z Drogini, ekspozycja wn´trz, malowany piec w ga-
binecie pana. Fot. P. Bujakiewicz.
8. Manor house from Droginia, exposition of the interiors,
painted stove in the room of the lord of the manor. Photo: 
P. Bujakiewicz.

9. Dwór z Drogini, ekspozycja wn´trz, malowany piec w sy-
pialni. Fot. P. Bujakiewicz.
9. Manor house from Drogina, exposition of the interiors,
painted stove in the bedroom. Photo: P. Bujakiewicz.
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10. Dwór z Drogini, ekspozycja wn´trz, malowany piec z kafli
drogiƒskich w salonie. Fot. P. Bujakiewicz.
10. Manor house from Drogina, exposition of the interiors,
painted stove built of Droginia tiles in the salon. Photo: 
P. Bujakiewicz.

kaflach, w centrum kompozycji, znajdujà si´ moty-
wy zwierz´ce: jeleƒ, koƒ, ptaszek. Kafle majà
kszta∏t kwadratu o rozmiarach 21x21 cm. Paleta
barwnych malowide∏ operuje trzema podstawo-
wymi kolorami: niebieskim, bràzowym, bia∏ym.
Dobra jakoÊç glinianego surowca, stylizacja ludo-
wych motywów i stan malatury Êwiadczà o po-
prawnoÊci warsztatu. Sà to cechy, które w ustala-
niu proweniencji kafli sugerujà powiàzania z war-
sztatami krakowskimi.

Piece kaflowe sà jedynymi oryginalnymi ele-
mentami wyposa˝enia dworskiego. Po konserwacji
wykonanej przez mgr. in˝. arch. Andrzeja Kar-
bowskiego zosta∏y postawione w muzealnej cz´Êci
dworu: w gabinecie pana (il. 8), sypialni (il. 9) 
i salonie (il. 10). Czy taka by∏a ich pierwotna loka-
lizacja? W Êwietle wspomnieƒ pani Teresy Skar-
˝yƒskiej bardziej prawdopodobnym miejscem ich
usytuowania by∏y pomieszczenia o ni˝szej randze.

Wyboru obecnego miejsca dokonano z rozmys∏em,
kierujàc si´ potrzebami ekspozycji muzealnej i szer-
szym kontekstem kulturowym. Piece kaflowe o po-
dobnej stylizacji ludowej by∏y u progu XX w.
wÊród post´powych warstw ziemiaƒstwa i inteli-
gencji modnym akcentem wystroju wn´trz, wpisy-
wa∏y si´ bowiem w nurt poparcia dla stylu na-
rodowego.

Odpowiednie wyposa˝enie wn´trz dworskich
jest dla muzeum zadaniem priorytetowym. Jego rea-
lizacja przekracza niestety mo˝liwoÊci finansowe
regionalnej placówki. Zgromadzone do tej pory
eksponaty sà zaledwie zaczàtkiem ekspozycji.
Post´p prac umo˝liwi∏o zaanga˝owanie w odbudo-
w´ i wyposa˝enie dworu marsza∏ka województwa
ma∏opolskiego i przydzielenie Muzeum w Chrza-
nowie znaczàcych Êrodków finansowych na zakup
zabytkowych mebli i dywanów22. Sposobem na
zdobycie eksponatów sà wypo˝yczenia z innych
placówek muzealnych. Znaczàcy zestaw mebli po-
zyskaliÊmy z Muzeum Okr´gowego w Nowym Sà-
czu (oddzia∏ Zamek w Nowym WiÊniczu). Cenna
dla nas jest pozytywna odpowiedê Muzeum Naro-
dowego w Krakowie na proÊb´ o wypo˝yczenie
XIX-wiecznych portretów olejnych. Doceniamy
równie˝ ˝yczliwoÊç w wyra˝eniu przez Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa zgody na wykonanie
kopii XVIII-wiecznych portretów przedstawiajà-
cych Hiacenta i Salome´ Bzowskich.

Dwór z Drogini otrzyma∏ w skansenie lokali-
zacj´ podkreÊlajàcà rang´ szlacheckiej siedziby 
w strukturze tradycyjnej zabudowy wsi. Usytuowa-
ny na tarasowym wzgórzu, w znacznym oddaleniu
od ch∏opskich zagród, przykuwa uwag´ wielkoÊcià
bry∏y i bielejàcà sylwetkà. Wraz z wysokà wie˝à
XVII-wiecznego koÊcio∏a z Ryczowa dominuje nad
zalesionym zboczem, skrywajàcym najpi´kniejsze
zabytki architektury drewnianej z ma∏ych miaste-
czek i wsi regionu etnograficznego Krakowiaków
Zachodnich. Z zabudowà wiejskà ∏àczy go droga 
z urokliwym mostem nad wàwozem. W najbli˝-
szym otoczeniu obiektu podj´to realizacj´ za∏o˝e-
nia parkowego, dostosowanego do wielkoÊci i kon-
figuracji terenu. Nasadzenie szpaleru wysokich
drzew nie tylko spowoduje przys∏oni´cie niezbyt
pi´knego wspó∏czesnego otoczenia, ale tak˝e 
wkomponuje drogiƒski dwór w krajobraz kultu-
rowy, który tworzà zamek Lipowiec, skansen
budownictwa drewnianego i rezerwat buczyny
karpackiej.

Na terenie o powierzchni 4 ha b´dàcym w po-
siadaniu NadwiÊlaƒskiego Parku Etnograficznego,
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11. Dwór z Drogini w NadwiÊlaƒskim Parku Etnograficznym w Wygie∏zowie, stan po bieleniu elewacji. Fot. P. Bujakiewicz.
11. Manor house from Droginia in the Vistula Ethnographic Park in Wygie∏zow, state after whitewashing the elevationi. Photo: 
P. Bujakiewicz.

do historii rodziny w∏aÊcicieli dworu nadaje jej
indywidualny charakter. Warto odnotowaç to
przedsi´wzi´cie muzealne, gdy˝ w czasach powo-
jennych znacznie cz´Êciej traciliÊmy ni˝ odzyskiwa-
liÊmy zabytkowe wn´trza dworskie.

po wyczerpaniu rezerw pod zabudow´ kubaturowà,
wokó∏ dworu mo˝liwa jest jedynie rekonstrukcja
obiektów ma∏ej architektury: kapliczki, altany
ogrodowej, studni dworskiej. W planach zak∏ada
si´ powi´kszenie terenu o przylegajàce do NPE
grunty, co umo˝liwi∏oby rozbudow´ za∏o˝enia
dworskiego o zespó∏ budynków folwarcznych.

Dwór z Drogini jest w skansenie obiektem 
o najwi´kszej kubaturze i najwy˝szym standar-
dzie wyposa˝enia technicznego. Dzi´ki tym atutom
mo˝e stanowiç centrum ˝ycia kulturalnego w wy-
daniu „salonowym”, jako przeciwwaga dla ma-
sowych imprez folklorystycznych organizowanych
w plenerach skansenu.

Dwór s∏u˝y publicznoÊci odwiedzajàcej Nad-
wiÊlaƒski Park Etnograficzny od maja 2006 r. Stan
zaawansowania prac rekonstrukcyjnych oraz aran-
˝acji wn´trz pozwalajà stwierdziç, ˝e Ma∏opolska
odzyska∏a kolejny zabytek dokumentujàcy kultur´
dworu polskiego. Ekspozycja wn´trz w dworze 
z Drogini, tworzona zgodnie z metodà modelowo-
strukturalnà, przedstawiajàca typowe wyposa˝enie
z epoki konkretnych pomieszczeƒ, jest wa˝nym
dope∏nieniem historycznej panoramy kulturowej
Ma∏opolski. Nawiàzanie w scenariuszu ekspozycji

Mgr Henryka Haduch, d∏ugoletni pracownik, a od
1994 r. kierownik NadwiÊlaƒskiego Parku Etnogra-
ficznego w Wygie∏zowie, dzia∏ajàcego do koƒca 2006 r.
jako oddzia∏ Muzeum w Chrzanowie. Od stycznia
2007 r. wicedyrektor usamodzielnionej placówki 
muzealnej pod nazwà Muzeum – NadwiÊlaƒski Park
Etnograficzny w Wygie∏zowie i Zamek Lipowiec.
Autorka opracowaƒ dotyczàcych historii NadwiÊlaƒ-
skiego Parku Etnograficznego, kultury Krakowiaków
Zachodnich oraz kultury materialnej regionu. Jest
tak˝e autorkà scenariusza ekspozycji we wn´trzu
dworu z Drogini.

Mgr Andrzej Siwek, historyk i historyk sztuki, 
d∏ugoletni pracownik urz´du konserwatorskiego
w Krakowie, od 2006 r. dyrektor Regionalnego
OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Zabytków w Kra-
kowie. Autor opracowaƒ dotyczàcych ochrony za-
bytków i krajobrazu kulturowego regionu.
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T he manor house in Droginia, a village located
near MyÊlenice, is a typical example of a resi-

dence of medium wealthy landowners from the
nineteenth century and the first half of the 
twentieth century. The turbulent post-war history
of the building, and the struggle for saving and
recreating it in the Vistula Ethnographic Park in
Wygie∏zow illustrate the complicated conservation
of this category of residences. 

The manor house was connected with four
families – the Jordans, the Brzechwas, the Dàbskis
and the Bzowskis. There is no information about
the Jordan residence in the sixteenth-seventeenth
century. The Brzechwa manor house from the 
second half of the seventeenth century is docu-
mented as partly devastated already at the begin-
ning of the eighteenth century. The wooden
Baroque manor house of Adam Jordan, erected in

INTERIOR OF THE MANOR HOUSE IN DROGINIA – LOST AND RECOVERED 
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1730, survived within its walls to the twentieth
century. The nineteenth and twentieth century,
when the Droginia landed estate belonged to the
Dàbski (after 1760-ca. 1866) and Bzowski (ca.
1866-1945) families, coincided with an expansion
and modernisation of the residence, accomplished
in stages. The post-war years denoted careless
exploitation and failed attempts at adapting the
building. The manor house ceased to exist in 1985,
when it was pulled down in connection with the
construction of the Dobczyce water reservoir.  The
construction elements and outfitting details were
temporarily secured. 

In 1996 the Museum in Chrzanow purchased
the Droginia manor house to reconstruct it in the
Vistula Ethnographic Park in Wygie∏zow. The
recreation of the manor house was conducted in
1999-2006, and followed by the organisation of an
exposition of interiors. The authors of the arrange-
ment resorted to sparse iconographic sources –
photographs from the early twentieth century.
The interiors were reconstructed by preserving the
fundamental feature of the original: an enfilade
configuration. At dining room and music room
with catering facilities are located in a part of the
manor house adapted to new tasks created by the
commercial exploitation of the building. The
museum part includes five rooms with a faithfully
reconstructed division of the interior. The museum
exposition is limited to a presentation of the most
important functions fulfilled by the manor house
as a residence of a multi-generational family and
an administration centre of a landed estate. The

display includes the living room, the study of the
master of the house, the room of the lady of the
house, the room of a live-in relative, and the bed-
room of the parents and small children. Due to the
lack of authentic outfitting, the designers referred
to analogies with other identical interiors from the
period. The living room is designed in the
Biedermeier style, the room of the lady of the house
– in the Louis Philippe style, the study of the 
master of the house – in a style characterstic for the
interwar period, while all the remaining interiors
display an eclectic style. A valuable element of the
outfitting are four tile stoves, three of which were
built out of painted tiles from the Droginia manor
house and originate from the early twentieth
century.

Plans for the future foresee arranging the sur-
rounding of the manor house – a park and a farm-
stead complex. Little Poland has thus regained
another historical monument documenting the 
culture of the Polish manor house. The exposition,
created in accordance with the model-structural
method and featuring typical outfitting from the
epochs of concrete interiors, is an important sup-
plement of the historical cultural panorama of
Little Poland. References to the history of the
owner’s family endow it with an individual 
character. This is a noteworthy museum undertak-
ing in view of the fact that during the post-war
period we lost many more historical manor house
interiors than managed to regain.

realizacje


